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До пластунок і пластунів,
та батьків пластової молоді
Дорогі подруги та друзі,
Вельмишановні батьки!
Повідомляємо, що від суботи 27.07. до суботи 10.08.2019 р.
відбуватимуться літні пластові табори новацтва (діти 7 – 11 років) та юнацтва ( діти 12 – 17 років) .
Адреса табору :

Ukrainisches Pfadfinderlager
Jugendsiedlung Hochland
82529 Königsdorf

Як і минулими роками програма табору передбачає різноманітну програму для молоді:
Будемо таборувати в шатрах, будуть гутірки, майстрування і піонірка, гри і забави, спорт і спів при ватрі.
Будуть прогулька до басейну, екскурсії, мандрівку, відвідини канатного парку або рафтінґ на Ізарі для
юнацтва (залежно від кількості учасників і погоди, тому без гарантії на проведення).
Реєстрація учасників табору буде в суботу, 27.7., від год. 14-ої до год. 18-ої .
Відкриття табору відбудеться в неділю, 28.7. о год. 12-ті.
Закриття табору заплановано на суботу, 10.8. по обіді.
Оплата за табір становить:

новацтво 360 €
юнацтво 390 €

На табір приймаються діти від 7 років, які говорять українською мовою. Діти приймаються тільки на весь
час табору. Батьки повинні подбати про те, щоб усім дітям перед табором було зроблено щеплення проти
стовбняка (“тетанус”) та проти кліщів, а також повідомити провід табору про алергічні реакції та хвороби
дитини. Просимо також передати картки медичного забезпечення (Krankenversicherungskarte).
Табори відбуваються на території заповідника, який підлягає суворим законам про охорону природи.
Через це в`їжджати на табір автом заборонено. Просимо лишати автомобілі на паркувальній площі перед
лісом. Гості можуть харчуватися на таборовій кухні (ціна 10€ за особу на день).
За додатковою інформацією просимо звертатися до референтів уладів.
УПН ( 7 – 11 р.) : ст.пл. Володимир Колібаба (ел. пошта: kulich.ua@gmail.com)
УПЮ ( 12 – 17 р.) : ст.пл. Назар Сухорончак (ел. пошта: nazar_such@hotmail.com)
Форми зголошення просимо висилати на адресу plast@plastde.org або поштою до
Plast
Schönstr. 55
81543 München
Будемо раді вітати Вас на таборі!

СКОБ !
За Крайову Пластову Старшину у Німеччині
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